
Bijeenkomst  
Zaak- en Documentservices 1.0  
Michiel Verhoef en Jan Brinkkemper 

Amersfoort, 10 juni 2015 



Agenda 
 

• Welkom en mededelingen 

• Notulen en actielijst  

• Vaststelling inhoud patch 02 

• Roadmap upgrade naar RGBZ 2.0, StUF ZKN 3.20 

• Wijzigingsvoorstellen release 1.1 (RFC’s) 

• Aanpassingen compliancy test 

• Afsluiten en rondvraag 
 
 



Notulen en actielijst 
 
• Vraag over MIME-types van BCT agenderen 

voor teleconferentie Michiel (KING)  

• TMLO-gegevens agenderen voor de volgende 
bijeenkomst Michiel (KING)  

• Betekenis Verplicht/Optioneel in 
berichtspecificaties strakker omschrijven in 
specificatie Michiel (KING)  

• Testregels op STP uitbreiden dat geheel CMIS 
getest wordt voor compliancy 



75% van softwareproducten in SWC 
compliant aan Zaak- en Documentservices 

(Bron: KING Compliancy Monitor dd 2015 - 02) 
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Vaststelling Zaak- en Documentservices 1.0 
patch 02 
 
• Mee te nemen errata (reeds besproken in 

teleconferentie): 
– subject.inhoud@bestandsnaam verplicht in schema voor 

Geef Zaakdocument Lezen 

– subject.titel dubbel in tabel 4.2.2.2 Geef Zaakdocument 
Lezen 

– Doorgeven of document versie major of minor is (naast 
een een versienummer)  

– Mimetype / Documentformaat verplicht stellen in 
voegZaakDocumentToe bericht 

– RGBZ documentformaat te klein voor mimetype (ZDS-
029) 

• 1 juli: Concept patch gereed voor review 

• 13 juli: Uiterste datum aanleveren review 
commentaar 

• 20 juli: Goedkeuren/Vaststellen patch 02 



ijkpunt 

Ontwikkeling koppelvlakstandaarden 

Ontwikkeling halffabricaat standaarden 

Zaak- en Documentservices 1.1 

Roadmap upgrade Zaak- en 
Documentservices 

Tijd 

RGBZ  2.0 

StUF-ZTC 3.20 

RSGB 3.0 

StUF-BG 3.20 

StUF-ZKN 3.20 

StUF 3.02 



IJkmomenten 

• Logische ijkmomenten: 

– Vaststellen verStUFfingsdocument 

– Vaststellen standaarden RGBZ 2.0, RSGB 3.0, ZKN 
3.20, BG 3.20 

• Bepalen relevante wijzigingen in halffabricaat 
standaarden 

• Opstellen RFC’s voor Zaak- en 
Documentservices 

• RFC’s opnemen op onderhoudsverzoeken lijst 
(zie vervolg) 

RGBZ 1.0 /StUF ZKN 3.10 RGBZ 2.0 /StUF ZKN 3.20 



Werken met onderhoudsverzoeken en 
werkversie van standaard 

• Opstellen ‘onderhoudsverzoeken lijst’ (a la 
StUF beheermodel) 

• Op deze lijst staan o.a.: 

– Onderhoudsverzoeken (RFC’s/errata) 

– Oplossingsrichting (indien beschikbaar) 

– In welke versie onderhoudsverzoek wordt opgelost 

– Status (Goedgekeurd werkgroep, gerealiseerd, 
afgevoerd) 

• Onderhoudsverzoeken in werkgroep 
bespreken 

• Start met Zaak- en Document services 1.1 
(“In Ontwikkeling”) 

• Doorvoeren RFC’s en errata voor release 1.1 

 

 

 

 



v 

Grootschalige implementatie digitale 
standaarden (GIDS) 

Analyse 

Sectormodellen 

en koppelvlakken 

Inbouwen/aanpassen software, applicaties 

voorzieningen, e.d. 

Invoering/implementatie in uitvoering 

bij gemeenten en ketenpartners 

Voorbereiding 

(grootschalige) 

Implementatie(s) 

Implementatie  

Sectormodellen en koppelvlak   
Berichten standaarden 

Tijd 



Advies van StUF Regiegroep over roadmap 
uitfasering / migratie  

• Niet direct overgaan van StUF 2.x naar StUF 3.20 

• Brief namens StUF Regiegroep naar alle gemeenten, 
leveranciers en ketenpartners 

• Advies aan gemeenten uitfasering StUF 2.x naar 
standaarden o.b.v. StUF 3.10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              Status/planning 
 
Toepassingsgebied 

In gebruik 
 

In gebruik 
(vastgesteld in 2009) 

In ontwikkeling 
(geplande vaststelling  

eind 2015) 

Delen/uitwisselen van 
(authentieke) 
basisgegevens 

RSGB 1.0 
StUF BG 2.x 

RSGB 2.0 
StUF BG 3.10 

RSGB 3.0 
StUF BG 3.20 

Delen/uitwisselen van 
zaakgegevens 

GFO Zaken 
StUF ZKN 2.x 

RGBZ 1.0 
StUF ZKN 3.10 

RGBZ 2.0 
StUF ZKN 3.20 

 

Uiterlijk 2016 



RFC’s doorvoeren in release 1.1 

• Alle RFC’s die voortkomen uit ijkmomenten 
(nodig om in lijn te blijven met RGBZ 2.0 en 
StUF ZKN 3.20) 

– Verandering namespace 

• Notificatie bericht (zie vervolg) 

• Afsluiten/archiveren van zaken (zie vervolg) 

 

• Nog meer verzoeken? 

– Aanleveren via forum 

– Indien mogelijk met beschrijving hoe te verwerken 
in standaard 
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Notificaties 

• Nemen we over vanuit de nieuwe 
koppelvlakstandaard Regie- Zaakservices 

• Plan is in augustus 2015 deze standaard 
vastgesteld te hebben 
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Afsluiten/archiveren zaken 

• Voorstellen vanuit de leveranciers gevraagd. 

• Gerelateerd: TMLO (volgende sheet) 
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TMLO 

• Discussiepunt op platform: 
https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/
gemma/koppelvlak-zs-dms/archivering-
aansluiting-zaak-dms-services-op-het-tmlo 

• RGBZ 3.0 voorbereid op TMLO 

• Komt “automatisch” mee met StUF ZKN 03.20 
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Aanpassing compliancy test 

• Reeds aangepast: 

• Uitbreiding CMIS testen 

– Nieuwe testscenario’s toegevoegd 

– Alle CMIS services worden getest (was een selectie) 

• Per 7 juli: 

• Mogelijkheid waardes aan te passen voor: 

– <applicatie>  en <organisatie> van Zender/ontvanger 

– Zaaktype omschrijving en code 

– Referentienummer 

– …. Anderen verzoeken? 

• Tijdstipbericht heeft altijd huidige datum 

 
 

 
 

 

 

1 juli:  
Leveranciersbijeenkomst StUF Testplatform! 
 



Ter afsluiting 

- Belangrijke data: 

- Juni: review Regie- en Zaakservices (notificatie bericht) 

- Juli: Vaststelling Regie- en Zaakservices (Digitaal) 

- 1 juli: Leveranciers bijeenkomst gebruik StUF 
Testplatform 

- 9 juli: Teleconferentie 

- 20 juli: vaststellen patch 02 

- 9 september volgende bijeenkomst Zaak- en 
Documentservices 

- 2016: Vaststellen release 1.1  
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Vragen? 

Michiel Verhoef 

M 06 57593007 

E michiel.verhoef@kinggemeenten.nl 

 

Jan Brinkkemper 

M 06 4619 8250 

E jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl  

mailto:michiel.verhoef@kinggemeenten.nl
mailto:jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl


Bijeenkomst  
Documentcreatie services 1.0  
Michiel Verhoef en Jan Brinkkemper 

Amersfoort, 10 juni 2015 



Agenda 
 

• Welkom en mededelingen 

• Notulen en actielijst  

• Vaststelling inhoud patch 02 

• Roadmap upgrade naar RGBZ 2.0, StUF ZKN 
3.20 

• Wijzigingsvoorstellen release 1.1 (RFC’s) 

• Aanpassingen compliancy regels 

• Afsluiten en rondvraag 
 
 



Notulen en actielijst 
 
• Voorstel uitwerken verplicht opnemen 

metadata in eindresultaat door DCA.  

• Voorstel maken om aan de hand van 
metadata te kunnen bepalen welk sjabloon 
gebruikt moet worden door de DCA  

• Om te voorkomen dat de techniek en inhoud 
van de standaarden niet voldoende aan bod 
komen dient een betere scheiding tussen 
functionaliteit en techniek moet ook op de 
agenda zichtbaar te worden 



56% van softwareproducten in SWC 
compliant aan Documentcreatie services 

(Bron: KING Compliancy Monitor dd 2015 - 02) 
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Vaststelling Documentcreatie services 1.0 
patch 02 
 
• Mee te nemen errata (reeds besproken in 

telefonferentie): 

– Document.formaat verplicht stellen in 
leverDocumentcreatieResultaatDu02 

– Verplicht metadata terugleveren door DCA in 
antwoord bericht 

– Bijvoegen van ‘standaard documenten’ 

– Meerdere documenten aanmaken in één job 
(vandaag te bespreken) 

• 1 juli: Concept patch gereed voor review 

• 13 juli: Uiterste datum aanleveren review 
commentaar 

• 20 juli: Goedkeuren/Vaststellen patch 02 



Formaat verplicht 

• Bericht: leverDocumentcreatieResultaatDu02  

• In de specificaties staat dat document.inhoud 

– verplicht bij creatiejobStatus=’klaar’; 

– verboden bij elke andere waarde van 
creatiejobStatus; 

– in aanvulling hierop zijn afwijkingen mogelijk via 
extensies; 

• Zou dit ook moeten gelden voor 
document.formaat? 

 

24 



Metadata opgegeven door DCV opnemen in 
antwoord bericht 

• Bericht: verzoekStartenDocumentcreatieDi02 

• Metadata velden al mogelijk, bericht hoeft niet 
aangepast te worden. 

• Metadatavelden kunnen meegegeven worden in  

//verzoekDocumentcreatie/documentSpecificatie/is
SpecificatieVan/gerelateerde/* 

• Gewijzigde metadata wordt door DCV verwerkt 

• Mogelijkheid (per) metadata veld als readonly te 
markeren?  
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Metadavelden I 

Veldnaam DCA 
wijzigen 

opmerking 

dct.omschrijving J 

dct.omschrijvinggeneneriek J 

dct.categorie J 

creatiedatum J 

ontvangstdatum J 

titel J 

beschrijving J 

formaat J 

taal J 

versie J versienummer/CMIS:ve
rsionLabel 
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Metadavelden II 

Veldnaam DCA 
wijzigen 

opmerking 

status J CMIS:versionState 

verzenddatum J 

vertrouwelijkAanduiding J 

auteur J 

link J 

27 



ijkpunt 

Ontwikkeling koppelvlakstandaarden 

Ontwikkeling halffabricaat standaarden 

Documentcreatie services 1.1 

Roadmap upgrade Documentcreatie 
services 1.1 

Tijd 

RGBZ  2.0 

StUF-ZTC 3.20 

RSGB 3.0 

StUF-BG 3.20 

StUF-ZKN 3.20 

StUF 3.02 



IJkmomenten 

• Logische ijkmomenten: 

– Vaststellen verStUFfingsdocument 

– Vaststellen standaarden RGBZ 2.0, RSGB 3.0, ZKN 
3.20, BG 3.20 

• Bepalen relevante wijzigingen in halffabricaat 
standaarden  

• Opstellen RFC’s voor Zaak- en 
Documentservices 

• RFC’s opnemen op onderhoudsverzoeken lijst 
(zie vervolg) 

RGBZ 1.0 /StUF ZKN 3.10 RGBZ 2.0 /StUF ZKN 3.20 



Werken met onderhoudsverzoeken en 
werkversie van standaard 

• Opstellen ‘onderhoudsverzoeken lijst’ (a la 
StUF beheermodel) 

• Op deze lijst staan o.a.: 

– Bekende RFC’s/errata 

– Oplossingsrichting (indien beschikbaar) 

– In welke versie RFC/erratum wordt opgelost 

– Status 

• Onderhoudsverzoeken in werkgroep 
bespreken 

• Start met Documentcreatie services 1.1 (“In 
Ontwikkeling”) 

• Doorvoeren RFC’s en errata voor release 1.1 

 

 

 



v 

Grootschalige implementatie digitale 
standaarden (GIDS) 

Analyse 

Sectormodellen 

en koppelvlakken 

Inbouwen/aanpassen software, applicaties 

voorzieningen, e.d. 

Invoering/implementatie in uitvoering 

bij gemeenten en ketenpartners 

Voorbereiding 

(grootschalige) 

Implementatie(s) 

Implementatie  

Sectormodellen en koppelvlak   
Berichten standaarden 

Tijd 



Advies van StUF Regiegroep over roadmap 
uitfasering / migratie  

• Niet direct overgaan van StUF 2.x naar StUF 3.20 

• Brief namens StUF Regiegroep naar alle gemeenten, 
leveranciers en ketenpartners 

• Advies aan gemeenten uitfasering StUF 2.x naar 
standaarden o.b.v. StUF 3.10  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              Status/planning 
 
Toepassingsgebied 

In gebruik 
 

In gebruik 
(vastgesteld in 2009) 

In ontwikkeling 
(geplande vaststelling  

eind 2015) 

Delen/uitwisselen van 
(authentieke) 
basisgegevens 

RSGB 1.0 
StUF BG 2.x 

RSGB 2.0 
StUF BG 3.10 

RSGB 3.0 
StUF BG 3.20 

Delen/uitwisselen van 
zaakgegevens 

GFO Zaken 
StUF ZKN 2.x 

RGBZ 1.0 
StUF ZKN 3.10 

RGBZ 2.0 
StUF ZKN 3.20 

 

Uiterlijk 2016 



RFC’s doorvoeren in release 1.1 

• Alle RFC’s die voortkomen uit ijkmomenten 
(nodig om in lijn te blijven met RGBZ 2.0 en 
StUF ZKN 3.20) 

– Verandering namespace 

• WS-Security 

• Hervatten Documentcreatie voor DCA 
(extensie #2) 

• Meerdere documenten aanmaken in één job 

• Bijvoegen van ‘standaard documenten’ 

 

• Nog meer verzoeken? 

– Aanleveren via forum 

– Indien mogelijk met beschrijving hoe te verwerken 
in standaard 
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Meerdere documenten in één job 

• Eenvoudigste oplossing die nu al kan: voeg de 
extra standaard documenten achter het 
gegenereerde document. 

• Hiermee enkelvoudig document aanvragen en 
een aantal extra, standaard documenten 
toegevoegd krijgen. 

• Enkelvoudig document aanvragen, sjabloon 
geeft meerdere documenten terug. 

• Job in de DCR inrichten, deze verstuurt 
meerdere documentCreatieVerzoeken. 

• Gebundeld verzoek en DCA documenten laten 
genereren en terugsturen.  
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Meerdere documenten in één job 

• Voorkeuren/hoe in te vullen? 

• Aan de DCV of DCA kant? Beide? 
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Bijvoegen standaard documenten 

• Afhnakelijk van meerdere documenten in één 
job (vorige sheet) 

• Nu al mogelijk: achter aan/in een nieuw 
document plakken. 
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Aanpassing compliancy test 

• Per 7 juli: 

• Testresultaten van extensies komen terug in 
rapportage 

• Mogelijkheid waardes aan te passen voor: 

– <applicatie>  en <organisatie> van Zender/ontvanger 

– Zaaktype omschrijving en code 

– Referentienummer 

– …. Anderen verzoeken? 

• Tijdstipbericht heeft altijd huidige datum 
 

 

 

 1 juli van 9:00 tot 12:00:  
Leveranciersbijeenkomst StUF Testplatform! 
 



Ter afsluiting 

- Belangrijke data: 

- 1 juli: leveranciers bijeenkomst gebruik StUF Testplatform 

- 16 juli: Teleconferentie 

- 20 juli: vaststellen patch 02 

- 9 september volgende bijeenkomst Documentcreatie 
services 

- 2016: Vaststellen release 1.1  
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Vragen? 

Michiel Verhoef 

M 06 57593007 

E michiel.verhoef@kinggemeenten.nl 

 

Jan Brinkkemper 

M 06 4619 8250 

E jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl  

mailto:michiel.verhoef@kinggemeenten.nl
mailto:jan.brinkkemper@kinggemeenten.nl


RGBZ 2.0 

• Belangrijkste wijzigingen in RGBZ 2.0: 
– Aanscherping zaak, deelzaak en gerelateerde zaak 

– Unieke aanduidingen van objecttypen (nodig voor 
werken in ketens) 

– Aansluiting op de ‘Baseline Informatiehuishouding’ 

– Harmonisatie met het Toepassingsprofiel 
Metadatering Lokale Overheden (TMLO) 

– Modellering klantcontacten 

– Optimalisatie van waardenlijsten 

– Aanpassing op versie 2.1 van de Zaaktypecatalogus 

– Aanpassing modellering zaakgeometrie 

– Afzender en geadresseerde van informatieobject 

 

 



 
VIER STRATEGIEËN VOOR  
GROOTSCHALIGE IMPLEMENTATIE  
IN SOFTWARE en BIJ GEMEENTEN/KETENPARTNERS 
 

 
 

A  Natuurlijke weg 
• Gemeenten, leveranciers en hun koepels zorgen zelf voor implementatie 
• Publicatie en communicatie en enkele hulpmiddelen (vertaalspec) 

 

B Aanbodstimulatie  
• Convenanten/addenda  
• Test/kwaliteitsinstrumenten en transparantie 
• Gemeenten zorgen zelf voor grootschalige invoering 

 

C Implementatie via landelijke programma’s 
• “Meeliften” met andere implementatieprogramma’s, bijv. wet/regelgeving 

 
D Collectieve – infrastructurele benadering op ICT-aanbod 

• Het juist en tijdig toepassen van (basis)standaarden maakt deel uit van de 
informatie-infrastructuur van gemeenten  

• Landelijke sturing op upgraden van pakketsoftware v.w.b. interoperabiliteit 
• Collectief – bijv. 

– Centrale vraagbundeling, eisen en inkoop 
– (Open) prijsvorming 
– Tempo:  80% van aanbod binnen x periode beschikbaar 
– Compliance : aantoonbaar voldoen aan standaarden  
– Minimaliseren technische integratie problemen  

E …… 
 

 


